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Dezbatem în a- 
ceste zile documen
te de o însemnăta
te istorică, ale că
ror prevederi vor 
călăuzi în anii ce

Marea autoritate
Ing. PIINIȘOARA T1TUS 

secretar al Comitetului orășenesc 
de partid Petroșani

COMUNICAT
La invitația Comitetului Central ai 

Partidului Muncitoresc Român, în
tre 15 și 19 iunie a. c. o delegație a 
Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar a făcut 
o vizită prietenească în Republica 
Populară Română.

In timpul vizitei a avut loc un 
schimb de păreri în probleme de in
teres comun.

Din partea română au participat: 
Gheorghe Apostol, membru at Birou
lui Politic al C.C. al P.M.R., prim- 

' vicepreședinte al Consiliului de Mi 
niștri al R P. Române, conducăto
rul delegației, Alexandru Bîrlădeanu, 
membru al Biroului Politic al CC. 
al P.MR., vicepreședinte al Consi
liului. de Miniștri al R. P. Române, 
Iezite Răutu, membru supleant al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R., 
secretar al C.C. al P.M.R., Ghizela 
Vass. membru al C.C al P.M.R., 
Pompiliu Macovei, adjunct al minis
trului Afacerilor Externe, Mauriciu 
Novac, vicepreședinte al C.S.P.

■ Din partea ungară au participat: 
Gyula Kallai, membru al Biroului

Politic al G.C. al PJVLS.U., vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
R. P. Ungare, conducătorul delega 
ției, Antal Apro, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.M.Ș.U., vice
președinte a! Consiliului de Miniștri 
al R. P. Ungare, Zoltan Komocsin, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.S.U., Jozsef Vince, ambasa
dorul R. P. Ungare la București, 
Andras Gyenes, șef adjunct de sec
ție la C.C. al P.M.S.U.

Delegația C.C. al P.M.S.U. a fost
primită la Comitetul Central al
P.M.R., de tovarășii Nicolae Ceau
sescu, prirti-secretar al C.C, al
P.M.R., Chivu Stoica, membru al Bi
roului Politic al C.C. ăl P.M.R., pre
ședinte al Consiliului de Stat al R.P. 
Româr.e, Ion Gheorghe Maurer, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., președinte al Consiliului de 
Miniștri al R. P. Române și "de mem
brii delegației C.C. al P.M.R. După 
întrevedere a avut loc o masă tovă
rășească.

Ambele părți consideră nece
sar să dezvolte în continuare rela-

ORDINUL 
Ministrului Forjelor Armate 

ale 
Republicii Populare Române

țiile de colaborare dintre cele două 
partide și țări, subliniază necesita
tea unor noi eforturi pentru întărirea 
unității țărilor socialiste, a mișcării 
comuniste și muncitorești internațio
nale, pentru unirea tuturor forțelor 
care luptă împotriva politicii agre
sive a imperialismului.

.Gele două părți condamnă agresiu
nea imperialismului S.U.A. în Viet
nam și își exprimă solidaritatea de
plină cu lupta dreaptă a poporului 
vietnamez pentru dreptul de a dis
pune liber de soarta sa.

Schimbul de păreri a decurs în- 
tr-o atmosferă sinceră, prietenească.

☆

Ir. dimineața zilei de 19 iunie a.c. 
delegația C.C. al P.M.S.U. a plecat 
spre patrie. La aeroportul Băneasa 
delegația a fost condusă de tovarășii 
Alexandru Bîrlădeanu, I.eonte Răutu, 
Mihai Dalea, Florian Dănălache, 
Ion Cosma, Pompiliu Macovei, Mau
riciu Novac.

Au fost de față Jozsef Vince, am
basadorul R. P. Ungare la Bucu
rești și membri ai ambasadei.

partea fiecărui

a partidului, în
crederea și dragos
tea de care se bucu
ră în rîndurile po
porului, cer din 

membru de partid să

PROIECTUL STATUTULUI P.C.R. 
IU DEZBATEREA 

COMUNIȘTILOR

urmează întreaga activitate a orga
nelor și organizațiilor de partid, a 
comuniștilor, a oamenilor muncii din 
tara noastră. Studiindu-le cu aten
ție îți dai seama cu legitimă mîndrie 
că ele sînt rodul experienței glorioa
se de peste patru decenii, a partidu
lui nostru, al muncii și luptei sale 
pentru fericirea poporului.

In cele ce ur
mează vreau să 
mă opresc, pe 

scurt, asupra im
portanței proiectu
lui Statutului 
Partidului Comu
nist Român și a
cîiorva sarcini ce ne revin din pre
vederile sale.

Prevederile proiectului de Statut 
reafirmă îndatoririle de mare răspun
dere care revin comuniștilor pentru 
a fi la înălțimea titlului de membru 
al partidului care a condus poporul 
nostru, prin mari bătălii de clasă, la 
victoria deplină a socialismului. Pro
iectul de Statut al P.C.R. exprimă 
consecvența neabătută cu care parti
dul nostru veghează în continuare 
la aplicarea normelor și principiilor 
marxist-leniniste cu privire la acti
vitatea partidului revoluționar. Ca un 
fir roșu trece prin toate articolele 
proiectului de statut grija permanen
tă a partidului nostru pentru înalta 
calitate de membru de partM.

Nr.
17 iunie 1965

La 20 iunie sărbătorim Ziua avia
ției Republicii Populare Române în 
condițiile muncii entuziaste a între
gului popor pentru îndeplinirea si 
depășirea angajamentelor luate în 
cinste? celui de-al IV-lea CongTes al 
Partidului Muncitoresc Român, eve
niment de o deosebită însemnătate 
în viața partidului și a țării. 
fPrin grija permanentă a partidu
lui ș? guvernului, în anii puterii 
populare, aviația patriei noastre — 
continuatoarea unor glorioase tradi
ții, a cunoscut o continuă dezvoltare, 
fiind înzestrată cu avioane din cele 
mai moderne.

Conștienți de înalta misiune încre
dințată — apărarea spațiului aerian 
al Republicii Populare Române — 
piloții, navigatorii, tehnicienii, între
gul personal al aviației militare își 
însușesc zi de zi noi cunoștințe de 

specialitate, își perfecționează pregă
tirea militară și politică, întăresc 
continuu capacitatea de luptă a uni
tăților și subunităților de aviație. 
Alături de toți militarii forțelor noas
tre armate, aviatorii sînt gata să a- 
pere cuceririle revoluționare ale po-

23
București

porului, independența și suveranita
tea noastră națională și împreună 
cu armatele țărilor frățești socialiste, 
cauza păcii și socialismului.

Aviația de transport, utilitară și 
sanitară aduce o contribuție de sea
mă Ia îndeplinirea sarcinilor dezvol
tării economiei naționale,. la ocroti
rea sănătății celor ce muncesc. Ridi- 
cîndu-și continuu măiestria în arta 
zborului, piloții și parașutiștii spor
tivi obțin rezultate de performanță 
la concursurile republicane și repre
zintă cu cinste culorile patriei noastre 
la concursurile aviatice internațio
nale.

Cu prilejul Zilei aviației Republi
cii Populare Române, felicit perso
nalul aviației militare și civile și-i 
urez noi și însemnate succese în în
treaga sa activitate.

Trăiască aviația Republicii Popu
lare Române I

Trăiască Partidul Muncitoresc Ro
mân. conducătorul încercat al po
porului, inspiratorul și organizatorul 
tuturor victoriilor noastre i

Trăiască și înflorească scumpa 
noastră patrie — Republica Popu
lară Română 1

participe activ la opera de desăvirșire 
a socialismului, să explice maselor 
politica partidului, mobilizîndu-Ie la 
lupta pentru înfăptuirea ei..

Realizarea obiectivelor grandioase 
prevăzute în proiectele de Directive 
— program de dezvoltare multilate
rală a societății noastre — este ne

mijlocit legată de 
nivelul întregii ac
tivități a organiza
țiilor de partid. De 
aici rezultă necesi
tatea creșterii con
tinue a capacității 
de organizare și

mobilizare’a maselor, a fiecărei or
ganizații de partid. Or, creșterea ca
pacității de organizare și mobilizare 
a organizațiilor de partid depinde de 
preocuparea pe care acestea o au față 
de educarea comunistă a membrilor 
de partid.

Fiecare membru de partid trebuie 
să fie ajutat să-și ridice continuu 
nivelul politic și ideologic, să însu
șească învățătura marxist-leninistă, 
linia politică și directivele partidului 
nostru, să fie exemplu de corectitu
dine și conduită morală în familie 
și societate, să-și îndeplinească e- 
xemplar sarcinile profesionale și ob
ștești. In această privință o mare 
importanță o are îmbunătățirea con
ținutului întregii noastre munci de 
propagandă și agitație. Studierea în 
cadrul învățămîntirlui de partid a 
Declarației C.C. al P.M.R. din apri
lie 1964 și a altor documente ale 
partidului nostru, lărgirea formelor 
de învățămînt cu caracter economic, 
regruparea unor cercuri cu scopul de 
a asigura propagandiști bine pregă
tiți, au ridicat conținutul învățămîn- 
tului de partid, l-au legat mai strîns 
de cerințele construcției economice

Se cere să pregătim cu răbdare, în 
mod creator noul an. al învățămân
tului de partid, asigurînd încadrarea 
corespunzătoare a membrilor de

(Continuare în pag. 2-a)

Un schimb, cel condus de minerul 
Grecu Constantin (în clișeu, al pa
trulea din stânga) din brigada frun
tașă a lui Șerban Nicolae de la sec
torul IV al minei Vulcan, s-a oprit 
în fața'graficului de întrecere. Bri
gada lor figurează aici cu o depășire 
substanțială.

Ministrul Forțelor Armate ale R.P.R. 
General de armată Leontin Sălăjan

iBdieiEiea шіііііоі tonfarinîEloi Droanizaliilor riilmie 
te taiiid Batal. Brașov Mtrtiii, Băltii 
si Иіш-Діііпш Maghiara

Sîmbătă s-au încheiat lucrările 
conferințelor organizațiilor regionale 
de partid Banat, Brașov, București, 
Galați și Mureș-Autonomă Maghia
ră. La discuții au participat nume
roși delegați și invitați.

Intîmpinați cu puternice aplauze, 
in încheierea dezbaterilor au luat cu- 
vîntul tovarășii Chivu Stoica — la 
Banat, Gheorghe Apostol — la Ga
lați, Emil Bodnăraș — la Mureș- 
Autonomă Maghiară, Alexandru Dră- 
ghici — la Brașov și Ilie Verdeț — 
la București.

Participanții la discuții au relevat 
entuziasmul cu care organizațiile de 
partid, oamenii muncii au primit

proiectele de Directive ale Congresu
lui al IV-lea ai partidului, precum 
și proiectul de Statut al partidului, 
și-au exprimat întreaga lor adeziune 
față de aceste documente importante 
și au făcut propuneri cu privire la 
unele prevederi cuprinse în proiecte.

Delegații la conferințe au adoptat 
hotărîri care prevăd măsuri pentru 
îmbunătățirea continuă a muncii de 
partid în toate domeniile de acti
vitate.

Au fost alese noile comitete regio
nale de partid, comisiile de revizie, 
precum și delegații la cel de-ai 
lea Congres al P.M.R.

(Ageqma)

0 INIȚIATIVĂ VALOROASĂ 
CARE TREBUIE EXTINSĂ

Două cîmpuri pe schimb și aripă 
în abatajele cameră

Răspîndirea experienței înaintate a 
fruntașilor și evidențiațitor în între
cerea socialistă constituie un factor 
important de creștere a producției și 
productivității muncii. Preocupat de 
acest lucru, Consiliul local al sindi
catelor Petroșani, cu sprijinul gru

cameră cîte două câmpuri pe schimb 
și aripă.

Pe baza măsurilor stabilite de Bi
roul executiv al C.L.S., comitetele 
sindicatelor au pus în dezbaterea 
grupelor sindicale aspecte legate de 
creșierea vitezelor de avansare, au

• Prin aplicarea inițiativei — viteze mari de avansare, ran
damente sporite O Preocupare susținută pentru extinderea 
inițiativei în fiecare abataj cameră O Experiența fruntașilor 
larg popularizată

pei pe ramura minieră și a comisiei 
inginerilor și tehnicienilor a studiat 
posibilitățile de extindere în abata
jele cameră a inițiativei „două cîm- 
puri pe schimb și aripă de abataj" 
precum și posibilitățile de reducere 
a timpului de evacuare a cărbunelui 
și la alte faze ale procesului de pro
ducție. Concluziile desprinse au fost 
dezbătute într-o ședință a Biroului 
executiv al C.L.S. Cu acest prilej s-a 
scos în evidență că la fiecare exploa
tare minieră pot fi create condiții 
optime de lucru brigăzilor pentru 
•-și realiza ritmic planul și pentru 
■ extrage în majoritatea uaujelor

organizat o largă popularizare a ex
perienței brigăzilor ce aplică iniția
tiva „două cîmpuri pe schimb și a- 
ripă". S-au folosit în acest scop nu 
numai adunările sindicale, ci și ga
zetele de perete, stațiile de radioam
plificare, lozinci cu conținut mobili
zator etc. Conducerilor sectoarelor 
miniere li s-a cerut să asigure condi
ții tehnico-materiale și o cît mai bu
nă asistență tehnică la fiecare loc de 
muncă, s-a acordat mai mult sprijin 
șefilor de brigadă și de schimb de 
către maiștri în buna organizare a 
lucrului în abataje, s-au explicat 
muncitorilor avantajele pe care le axe

aplicarea în cadrul întrecerii socia
liste a acestei inițiative.

Ga urmar.e a muncii desfășurate, 
tot mai multe brigăzi din abatajele 
cameră ale exploatărilor noastre mi
niere au îmbrățișat această inițiati
vă. De exemplu, din numărul total 
al brigăzilor care lucrează în aba
tajele cameră ale minei Aninoasa, 44 
Ia sută aplică cu succes inițiativa 
„două cîmpuri pe schimb și aripă de 
abataj". Brigăzi cum sînt cele con
duse de tov. Cristea Aurel, Roman 
Petru, Mujnai Nicolae, ianc Victor 
și altele, ca urmare a aplicării a- 
cestei inițiative, au reușit să extra
gă între 400—1400 tone cărbune 
peste plan și să obțină un randament 
între 6,4—7,4 tone cărbune pe post.

Succese frumoase în extinderea a- 
cestei inițiative a obținut colectivul 
sectorului III al minei Petrii a. Ast
fel, dim totalul brigăzilor din abata
jele cameră, 55 la sută extrag în ma
joritatea cazurilor cîte două cîmpuri 
pe schimb și aripă. Este demn de 
relevat faptul că atît comitetul de 
secție cît și conducerea tehnico-admi- 
nfetrativă a sectorului (șef de sector 
tov. Terizler Ștefan) se ocupă cu 
răspundere de asigurarea celor mai 
bune condiții de lucru minerilor. Au

(Continuare in pag. 3-a)



STEAGUL ROȘUa
PHOIECTUL OE STATUT AL PARTIDULUI
К DEZBATEREA
COMUNIȘTILOR

In plenara lărgită a Comi
tetului orășenesc de partid Pe
troșani. din ziua de 16 iunie, 
comuniștii au dezbătut cu răs
pundere, cu multă maturitate 
politică proiectele de Directive 
ale Congresului ai IV-lea al 
Partidului Muncitoresc Român 
cu privire la dezvoltarea eco
nomiei naționale in perioada 
1966—1976 și valorificarea 
surselor energetice și electri
ficarea {ăi ii in perioada 1966- 
1975 precum și proiectul Sta
tutului Partidului Comunist 
Român, in pagina de iată re
dăm in text prescurțai câteva 
din discuțiile purtate de parti- 
cipanții la plenară pe marginea 
proiectului Statuiului Partidu

lui Comunist Român.

Muncii cu activul 
fără de partid — 

toată atenția
Schimbările calitative petrecute în 

viata partidului, a societății noastre, 
au dus ia îmbunătățirea muncii de 
primire in partid. Desființarea sta
giului de candidat-sporește mai -mult 
răspunderea membrilor de partid, a 
fiecărei organizații de bază, Ea im
pune o mai mare exigentă față de 

calitățile moral-politice și profesio
nale ale cel>r care solicită primirea 
m partid, cere o mai mare grijă fată 
de selecționarea activului tărl de 

partid.
in perioada care a tregut de la 

alegerile din І064 și pîhă în prezent, 
organizația de bază nr. 2 de la mi 
na Petrjla a primit un număr de 12 
membri și 10 candidați de partid. 
Dintre aceștia jumătate sînt mineri 
șefi de schimb jn diferite brigăzi ale 
sectorului, ca tovarășii Vlad Titu. 
Socclescn Mircea. Lucaci Dionisie și 
alții, care au dovedit. în activitatea 
lor în producție, că luptă eu abne
gație pentru înfăptuirea sarcinilor 
trasate de partid.

Primirea în partid а celor 22 to
varăși dovedește că atît biroul or
ganizației de bază, cit și comuniștii

Tineretul 
reprezinte viitorul
in uzina noastră, mai bine de ju

mătate din numărul salariaților siflt 
țineri. Prin elanul și entuziasmul lor 
în muncă, tinerii își aduc din plin 
сряігіІтЧз ia îndeplinirea înainte de 
tertneo a angajamentelor. de întrece 
re luate de colectivul uzinei în în 
tîiițpinarea celui de-ai IV-lea Con
gres al partidului nostru. Studiind 
proiectul Statutului Partidului , Co
munist Român, din acest document 
de importanță istorică în viața și 
activitatea de viitor a partidului am 
desprins importanta deosebită ce □ 
acordă partidul organizației U.T.C., 
mumii de educare și formare a ti
nerei generații de constructori ai $o- 
riafismuJuî.

Conducerea permanentă de către 
organizația de partid a organizației 
de tineret din uzină, îndrumarea ei 
permanentă a dat rezultate bune, A- 
UHuri de vîrstnlci, tinerii muncesc cu 
abnegație pentru îndeplinirea și de
pășirea tuturor indicatorilor de plan.

Primirii în partid, 
exigență, 

răspundere
Membrii de partid din orașul Lu 

peni au primit cu viu interes proiec
tul de Statut al Partidului Comunist 
Român. Acest document de o însem
nătate deosebită oglindește impor
tantele transformări survenite în via
ta partidului și poporului nostru în 
epcwa de construire a socialismului.

Proiectul de Statut al partidului 
prevede desființarea stagiului de can
didat. Această măsură reflectă tăria 
partidului, schimbările calitative sur
venite în viața partidului și a socie
tății noastre.

Comitetul orășenesc de partid din 
Lupani a acordat d mare atenție pri

din sector au manifestat preocupare 
în această direcție. Astfel, mai mulți 
membri de partid ац primit sarcina 
să se îngrijească de ridicarea nive- 
Ir't ’. politic și ideologic a) activului 
fără ’de partid și îndeosebi al ace- 
L.r tovarăși «ar* șitau manifestat 
dorința de a fi primiți în partid. 
Smdiînd eu atenție protestul de &te 
tut ăl partidului, am ajuns la con* ' 
daria eS îh activitatea iieastrâ s-ad 
manifestat și niirie lipsuri. Biroul or
ganizației de bază n a urmărit daci 
ЙЙ? trtembfii 13» partid se achită «30. 
giiițuride de sarcina d» а и ocupa 
<lț . edtatotef «Wargșitet did ietiVțțJ 
fără de pa'rtîd.

In activitatea tiUstră de viitor de 
vtm strădui să ne schimbării stihii 
de touftcă pe hiăsure sațeihltor ее 
le ridteă In leii eamunlștilw pro 
ifctol de Statut al P.C.R. Vbrti a> 
vor da p togi mare grliâ ădfivuiuf !âr8 
de регіЙ îfi rîftdul wulș votfi ătra 
ge mineri, tehnieitthL ihgitteri, oa* 
m»nl al ftswrtteîi «are Мн rtrtiprțpt 
îrt activitate» prtiferiehaiă, au dbye, 
dit atașament și dragoste față de 
partid, w verii efeupd eu 
Jă de ridicarea nivelului politic și 
ideologic ai acestor tovarăși, ’ aju- 
tfhdu-i аЛ-și Însușească ideologia ș! 
linia politică a partidului, mobili- 
zîndu-i ta traducerea în Viață я ho- 
tărîrilcr șale.

SIDAROV VASILE 
secretarul organizației de bază nr. 2 

mina Petrila

contribuind în mod substanțial la 
realizările dobîndlte de colectivul it- 
zinei.

Ținînd seama de faptul că organi
zația de tineret este principala re
zervă a partidului, că ea ajută partî^ 
dul Й muhea dfe educare comunistă 
a tineretului, ta mobilizarea lui Ia 
opera de deșăvîrșire a construcției 
socialiste, comitetul de partid al u- 
zinei s-a ocupat îndeaproape de con
ducerea și îndrumarea comitetului 
U T.M.. de educarea comunistă a ti
nerilor, de ridicarea nivelului lor pro
fesional și de cultură generală

Pozitiv este faptul cq dîh rîndul 
tinerilor din uzină care au fost pri- 
ifiiți in rîndurile partidului, peste 36 
învață. Mulți dintre tineri își comple
tează cunoștințele la cursurile școlii 
medii, iar alții urmează Institutul de 
mine.

Pentru a crește un tineret cu înalte 
zșlîlăt' morale, un tineret demn de 
epocă în eare trăita, noi votn pune 
și (nai mare accent pe educarea co
munistă a tinerilor. Tineretul repre
zintă doar viitorul, iar viitorul în
seamnă comunism.

GAGEAN DUMITRU
Hcreîarul comitetului de ₽»KId 

dț la Rțșwșani 

mirii în partid a celor mai buni 
muncitori, fruntași în producție, ca
re, prin comportarea lor la locul de 
muncă, în activitatea obștească și în 
familie, au dovedit calități morale 
care se cer unui membru de partid. 
In urma activității desfășurate de 
cățre organizațiile de bază în cursul 
acestui ăn ș-au primit 230 candidați 
de partid- Aceasta dovedește că or
ganizații de bază cum sînt cele de la 
preparație, sectoarele III, IV В, VII 
de ta mina Lupeni și altele s-au ocu- • 
uat cu simț de răspundere de această 1 
problemă, s au străduit să desfășoare 
o astfel de activitate îneît să ridice 
prestigiul organizației de bază. Tre
buie sș arăt însă că nu toate orga
nizațiile de bază au manifestat e- 
cețsși preocupare față de primirea 
în partid. Astfel, organizațiile de 
partid de fă sectoarele l.RE.H., l.L.L. 
și LC.Q,. cete din sectoarele minie
re 1 A și V sud, ale cadrelor didac
tice nu au fost preocupate de primi
rea în partid pe măsura posibilități
le' existente, fapt care impune o co- 
tifurc în. activitatea noastră de viilor.

Renunțarea la stagiul de candidat 
ridice în fata fiecăruia din noi pro
blema sreșterij exigenței față de pri
mirea îh partid Organizațiile de ba
ză, Comuniștii trebuie să se orienteze 
în aș, fel îrieit în partid să fie pri
miți mnbeitorj, tehnicieni oameni ai 

: munții car? lucrează în locurile ho- 
fârjTOăre, ale gfșceș.ulyț de producție, 
eare au dovedit prin activitatea lor 
efi aîni atașați partidului și luptă 
pentru traducerea în viață a liniei 
sate. Trebuie să acordăm o mai ma
re atenție primirii in partid a intelec- 
tiiâWor. ptvfessrHor, medicilor. Or- 
fanisafiite de bază tribute să veghe- 
te ca cel priftiiți îh partid sj cores
punde din punct de vedere moral și 
politic, să albă o pregătire corespun
zătoare. să devină oameni de nădejde 
Iii sectorul uhde-și desfășoară acti
vitatea, Numai în acest fel vom putea 
asigura sporirea prestigiului organi
zațiilor de bază, numai astfel vom fi 
la înălțimea sarcinilor ce ni le nune 
în față noul proiect de Statut al 
P.C.R

DAN VALER
secretarul comitetului orășenesc 

de partid Lupeni

, Comuniștii, întregul colectiv al 
Far.ricjh de fire artificiale ..Viscoza’’ 
Lupeni, au primit eu interes proiec
tul de Statut al partidului. Am stu
diai cu atenție fiecare capitol. Pro
iectul de Statut reliefează creșterea 
forței și maturității partidului, rolul 
său conducător in toate dcmenifle 

Vreau să mă re
fer îndeosebi Ia ar- 
iieohil 52 al proiec
tului В Staiut al 
partidului. In vede
rea ridicării roiu
lui conducător al 
organizațiilor de
bâză ale partidului în întreprinderile 
dc producție și comerț, stațiuni de 
mașini și tractoare, gospodării agri
cole de siat, cooperative agricole de 
producție, institute de proiectări, o 
importau |ă deosebită o are dreptul 
d< control asupra activității condu

cerii administrative. Această preve
dere întărește răspunderea politică 
a organizației de partid față de ac
tivitatea economică.

In adunările generale alp organi
zațiilor de bază din fabrica noastră 
conducerile tehnico-administrative 
p-rez'ntă cu regularitate rapoarte sau 
informări asupra problemelor pro- 
diteției. Astfel, deoarece calitatea fi

Pentru a fi 
la înălțimea

(Urman din pag. f-af

partid și a tovarășilor din activul 
fără de partid în formele de învăți- 
«nînt. Să asigurăm un conținut mal 
bogat de idei, legarea ștrîrisă de Via
ță а învătămîntului, creșterea efica
cității sale și a caracterului comba
tiv, să aprofundam studierea tezelor 
fundamentate cuprinse în Declarația 
din aprilie 1964,

Dezbaterea proiectelor de Directive- 
și a proiectului de Statut, însușirea 
lor temeinică, trebuie să constituie o 
adevărată școală de educare partini
că a membrilor de partid.

In proiectul de Statut se subliniază 
că una din îndatoririle principale ale 
comunistului feste respectarea ca stric
tețe a disciplinei de partid, obliga
torie în egală măsură pentru tați 
membrii de partid. Trebuie spus că 
mai avem în organizațiile noastte de 
bază cazuri cînd nu se respectă în- 
trutotul disciplina de partid. Au fost 
membri de partid (cu munci de răs
pundere chiar] care n-au participat 
la adunările generale ale organiza
țiilor de bază, alții cate au nesocotit 
Sarcinile trasate de organizația din 
care fsc parte. Și trebuie, de ase
menea, arătat că nu este privită în 
toată complexitatea ei problema dis
ciplinei de partid. De exemplu, unii 
tovarăși consideră că slaba preocm 
parc față de ridicarea nivelului po
litic și ideologic (prevedere statuta
ră) nii ar fi indisciplină.

Nu poate fi caracterizată deeît c-a 
c. abatere gravă de la disciplina de 
partid, de la prevederile statutare, 
neparticiparea la lecții și saminarii 
în cadrul' universității serale a tova
rășilor Bălăuță Vasile și Gîșcă foen, 
activiști U.T.M., MOI'er Er|k. tehni
cian și Petrul loan, inginer, de la 
E. M. Vulcan, Pătrașcu Gheorghe. 
inginer la T. C- Parasem. Vuzdugatt 
Alexandru, desenator ta U.R.U.M P. 
și alții care, din această cauză, tiu 
au putut fi admiși la examenul de 
șfîrșit de an. Tot la fel trebuie ca 
racterizaie de către organizațiile de 
partid abșenfete repetate.de Ia uni
versitatea de marxism-hnlnlsm și 
școala serală economică ale tovară
șilor Ani loan, șeful biroului perso
nal de la E. M- Petrila, Gell Fran- 
cisc. secretarul comitetului U.T.M de 
la E. M; Aninoasa. Votata Mircea 
șl Stofcoț Victor, ingineri Ій E- M. 
Lupeni. Avram Ioan, maistru la 
U.R.U.M.P,

in anul de învăfămînt de partid 
care s-a încheiat au existat, de ase
menea. cercuri eum au fost cele con
duse de toy. Szolga Ștefan, de la 
E. M. Dîlja, Simina Emil și Popeșcu 
Petru de la E. M. Vulcan, Enășescu 
Sabin, de la C.F.R, Petroșani și al
tele in care de multe, ori frecvența la 
lecții și seminaril a fost cu puțin 
maj mare de 60 la sută. La E. M. 
Dîlja cei care au avut obiceiul să 
lipsească mai mult de la învățămîn- 
tuî de partid au fost tocmai tovară
șii din birourile organizațiilor de 
bază.

rului de mătase nu se ridică la ni
velul sarcinilor, această problemă я 
icsț analizată irt ședințe de comitet 
și îți adunări generale ale txgahi- 
zaliilor de bază. In aceste adunări, 
.membrii de partid și-au spus părerea 
cu privire la problema care s-a a-
'lalizat. au făcut propuneri. In ho- 

Răspunderea politică 
a organizației de partid

iărlrile adoptate s-au- stabilit măsuri 
menite să îmbunătățească procesul 
de producție, calitatea firelor de mă
tase. Membrilor de partid din con
ducerea tehnică a fabricii ii s*ău 
(rasat sarcini concrete in această di
recție. Li s-a indicat și data pînă 

citîd trebuie să îndep'ifieas'Ti sar
cinile respective. Rină aici totul s-a 
desfășurat normal. După un timp 
s-a constatat însă că recomăftdSfii? 
făcute de adunările generale nu 
sînt duse la îndeplinire cu operati
vitate. Este adevărat că nici coM- 
rtetul de partid n-a acordai o sufi
cientă atenție controlului îndepiihirii 
șeMnllor trasate, n-a urtaărit mo

cerințelor
Proiectul de Statut al partidului 

prevede desființarea stagiului de can
didat. Renunțarea la stagiul de can
didat reflectă schimbările calitative 
petrecute in viața partidului, a to- 
eietății noastre.

Desființarea stagiului de candidat 
ou înseamnă slăbirea ci. dimpotrivă, 
creșterea exigenței față de calitățile 
politico-morale ale celor ce solicită 
primirea în partid, presupune mai 
multă perseverentă de educare co
munistă a noilor membri de partid, 
sporirea și mai mult a răspunderii 
ce revine în acest domeniu fiecărei 
organizații de partid.

Doreșc să subliniez în această pri
vință preocuparea ce trebuie s o albă 
organizațiile de bază fată -de pregă
tirea tovarășilor care solicită primi
rea în partid precum și faptul că, 
dacă în partid sînt primit? cei mai 
buni oariehi ai muncii, aceasta nu 
înseamnă că an gata formate și tră
săturile politico-morale ale comunis
tului. Formarea acestor trăsături 
presupune îmbunătățirea muncii de , 
educare comunistă a membrilor de, 
partid, dar nu o muncă la „general" , 
ei concretă, cu fiecare membrii de 
partid, pentru a-I ajuta să se sridice 
la nivelul cerințelor care se pun în 
fața comuniștilor.

Muncind cu perspectivă, organiza
țiile de partid trebuie să se ocupe nu 
numai de educarea comunistă a mem
brilor de partid ci și de selecționa
rea și educarea activului fără de 
partid Activul fără de partid să fie 
atras în permanență Ia cunoașterea, 
analizarea și rezolvarea diferitelor 
probleme ale activității organizațiilor 
noastre de bază, pentru a-1 ajuta să 
însușească politica partidului, pentru 
a cunoaște și verifies temeinic în 
munca de îndeplinire a sarcinilor de 
partid calitățile politice, morale și 
profesionale ale acelor tovarăși din 
activ care solicită primirea în partid.

Q țnare răspundere revine organi
zațiilor de partid pentru educarea ti
neretului. Orgâriele și : organizațiile 
.ie partid trebuie să pună în centrul 
atenției lor, ca o preocupare perma
nentă, educarea tineretului în spiri
tul d.-agcstei față de muncă, al res
pectului fată de tradițiile de luptă 
ale clasei muncitoare, ale poporului, 
al devotamentului fată de partid și 

patria socialistă, în зріігіѣй păcii și 
prieteniei între popoare. La rfhdol 
lor, organizațiile U.T.M. trebuie să 
considere ca o datorie de ottoare 
pregătirea ■ temeinică și apoi rego- 
r.andarea pentru a fi primiți îți 
p&rtid a celor mai merituoși tineri.

(Țiganelor și organizațiilor de partid 
ie revine în aceste zile sarcina de 
mare răspundere de a organiza dez
baterea temeinică a proiectului Sta
tutului P.C.R.. precum și a proiec
telor de Directive, a .analiza cu acest 
prilej felul cum se desfășoară rp 
ca de educație comunistă a menit' 
lor de partid, cum se reflectă ea în- . 
r:dicarea activității comuniștilor la 
nivelul cerințelor epocii pe care o 
trăim.

dul în care se traduc în viață hotă- 
rîrite adoptate. Din această cauză 
angajamentul cu privire ta calitate, 
ea 68 la sută din fire să fie de cali- 
ire superioară, n-a fost îndeplinit.' 

Studiind cu atenție rioui proiect 
de Statut ai partidului mi-ain dat 
seama că organizațiile de bază tre

buie să acționeze 
neobosit pentru 
îmbunătățirea mun
cii, că ele trebuie 
să exercite un con
trol permanent a- 
supra hotăririlor 
luate și sa tr agă 

la răspundere pe acei membri de 
partid, care nu-șî îndeplinesc cu simț 
de răspundere sarcinile trasate. In 
acest scop fiecare organizație de 
bază trebuie să-și îmbunătățească 
Stilul de muncă, să desfășoare 6 in
tensă muncă politică pentru ca pro
blema calității firului de mătase să 
preocupe Zi de Zi întregul colectiv, 
in activitatea noastră de viitor vesn 
folos: drept călăuză prevederile pro
iectului de Statut care subliniază 
necesitatea creșterii continue a ro 
luh'i Organizațiilor de partid.

FARKAS ERNA 
secretara comitetului de partid 

de la „Visează" Lupeni

repetate.de


3steagul roșu

Două cimpuri po schimb și aripi 
In abatajele cameră

(Armare din pag. I-a)

fost plasate cu efectiv complet bri
găzile de abataje, putîndu-Se asigu
ra astfel o organizare judicioasă a 
procesului de producție. In vederea 
încărcării mai rapide a cărbunelui 
pușcat, brigăzile au fost dotate cu 
Scocuri de dimensiuni scurte pentru 
a se putea efectua prelungirea trans
portoarelor pînă la frontul de lucru. 
Intre formațiile din fiecare aripă a 
abatajelor există o stt'însă colabo
rare.

Preocuparea susținută a organiza
ției sindicale din sector, a conduce
rii tehnico-adminlatrative pentru crea
rea condițiilor propice aplicării ini
țiativei a influențat în mod pozitiv
întreaga activitate economică din
sector, a contribuit la îndeplinirea
ritmică a sarcinilor de plan, la spo
rirea vitezelor de avansare. Viteza 
medie de avansare pe sector a cres
cut la 142 m/lună, cu 44 m/lună 
mai mult decît sarcina planificată. 

.-.Totodată. productivitatea muncii pe 
secț»r a crescut cu 90 kg cărbune 
pe 'post. In felul acesta, colectivul 
sectorului a reușit să extragă de Ia 
începutul acestui an și pînă în pre
zent peste 250C tone cărbune în con
tul. angajamentului de 3000 tone 
luat în cinstea celui de-al IV-lea 
Congres al partidului. La acest suc
ces au contribuit brigăzile conduse 
de tov. Purda Constantin și Cîșlaru 
loan care, aplicînd inițiativa „două 
impuri pe schimb și aripă de a- 
bataj", au realizat în acest an o pro
ductivitate medie . de 6,8 tone/post. 
ți viteze de înaintare între 100—200

Tipuri noi de cabluri 
pentru mașinile de exfraefie

Specialiștii de Ia Institutele de cer 
setări miniere și de cercetări meta
lurgice au stabilit o nouă tehnotogie 
de fabricare a cablurilor de ttaețiune 
pentru mașinile de extracție a căr
bunilor și minereurilor. Noile cabluri 
produse la întreprinderea specializată 
din Ploiești au o rezistență uniformă 
■U uzură și o durabilitate sporită.

Dramaturgul William Inge este li
nul dintre scriitorii bine cotați pe 
scenele și in cinematografia ameri
cană. Asemenea lui William Saroyon 
și Tennesee Williams, William Inge 
descrie in lucrările sale modul de 
piață al provincialilor americani, 
constrinși să ducă o viață izolată, a- 

■■ păsătoare, ca și mediul social în ca
re trăiesc, minați mereu de dorința 
de a evada din această lume îngustă 
înșiși eroii piesei „Stația de auto
buz" sînt luați din această realitate 
americană. Totuși, piesa nu este una 
din cele mai bune ale autorului, dra
maturgul redînd doar parțial modul 
de oiață american și nu cele mai 

semnificative luturi ale acestui mod 
de viață. Pe parcursul piesei, scriito
rul alunecă spre didacticism, punînd 
accentul pe un așa-ziș cod al manie
relor elegante după care trebuie să 
se conducă cow-boy-ul in clștigareâ 
aragostei

Bo Beker, un tlnăr cow-boy, vine 
prima dată în viață în contai t cu o- 
rașul. El nu a cunoscut niciodată 
dragostea, trăind izolat ia turma sa 
de vile din Montana. Lumea orașu
lui îl at'ag" Irur-un bar o întilnește 
pe frumoasa cmtăreață Cherry di 
care se îndrăgostește fulgerător. Mi
nat de acest prim impuls el se ho
tărăște s-o răpească pentru a o lua 
de nevastă și la întoarcerea in Mon
tana o urcă cu forța In autobuz. O 
întimplare neprevăzută — inzăpegi- 
rea șoselei — face ca autobuzul să 
oprească la un mie restaurant In
tr-un orășel din statul Kansas. In a- 
ceasiă Situație, Cherry apelează la 
șeriful orașului pentru a o salva de 
cow-boy. Acesta intervine, dindu-î 
posibilitate autorului să transforme 
piesa într-n adevărată lecție de mo- 
(iul țum t’-ebuie „cucerită" e femeie 
Desigur că după această „lecție",

mdună. Viteze de evaneim sporit» 
între 165—190 m/lună au realizat fi 
brigăzile conduse de tov. Bartok 16- 
sil, Laszio Ștefan șl Jdrca loan ce 
aplică cu suttees inițiativă „două 
cimpuri pe schimb și aripă de aba- 
•aj".

Ceea ce s-a făcut în sectorul HI 
al minej Petrila în extinderea acestei 
inițiative este un luoru bun. Condu
cerea tehnico-administrativfi și co
mitetul sindicatului trebuie șă ia 
măsuri ea această inițiativă, expe
riența și metodele de muncă ale mi
nerilor din sectorul respectiv să fie 
extinse și la alte brigăzi fi sectoare.

Un pas înainte în domeniul creă
rii condițiilor necesare de muncă bri
găzilor pentru aplicarea inițiativei 
„două cimpuri pe schimb și aripă" 
‘ret-uîe făcut și de către conducerile 
telmico-adrnînistrative și comitetele 
Vndieatetor de la E. M. Lonea. Ѵці- 
can. Uricanj și altele. La aceste ex
ploatări, față de posibilitățile exis
tente. puține brigăzi au îmbrățișat 
valoroasa inițiativă. Din cauză că la 
E. M. Lupeni minerilor nu îi se a- 
sigură condiții corespunzătoare de 
lucru pentru îndeplinirea ritmică a 
pianului, din cele 30 brigăzi din a- 
batajele cameră nici una nu aplică 
în prezent inițiativa.

Inițiativa, a cărei aplicare contri
buie la creșterea productivității mun
cii în abataje, printr-o mai bună or
ganizare a lucrului, poate fi extinsă 
în toate exploatările miniere, nece
sitând пдааі măsuri de natură orga
nizatorică și tehnică. Și acest lucru 
trebuie și poate ff înfăptuit.

Folosite la principalele instalații de 
extracție din exploatările miniere din 
Valea Jiului și din alte părți ale ță- 
rjî. ele au dovedit că au o durată de 
utilizare cu circa 30 la sută mai mare 
decît cablurile utilizate pînă în pre
zent. Prin extinderea folosirii "oilor 
tipuri de cabluri în minerit se pot 
economisi anual peste 2 600 000 de lei.

(Agerpres)

Bo Baker dindu-și seama că pro
cedura sa nu este cea mai indicată, 
hotărăște să se schimbe și astfel pie 
sa capătă un deznodămînt fericit.

Intlmplarea de mai sus face ca 
in cucei ași restaurant să se ini Uneas
că și alți oameni cu meniMtăți și 
caractere diferite: un doctor în filo
zofie ratat, seducător de. minore; pa
troana restaurantului, care a cunoscut 
multe în viață; ajutoarea sa, o elevă 
credulă la toate; cow-boy-ul Virgil 
Blessing, prietenul lui Bo Bober, un 
um fâră familie și fără un ideal; șo
ferul autobuzului, Charlie. Aceștia 
ișî dezvăluie spontan unul altuia sta

„SIAȚIâ 1)1 Л110ВІ/
de William Inge

rile șiilleteștl. frărnîntărilt. năzuin
țele,

William Inge q căutat să adua; 
pe scenă oameni cu caractere con
tradictorii, cu implicațiile lor psiho
logice. Intenția însă a rămas suspen
dată; personalele, caracterele lor, П-ati 
fost suficient urmărite și aprofundate, 
piesa răminlnd fără yn fond definii 
de idei. E firesc deci ax o asemenea 
piesă în care soluțiile pint artificiale, 
in care eroii sml, puși în situația de 
a se autocaracteriza, șă ridice pro
bleme ddicile țn fața regiei și a in 
terprețdor.

Vizionarea spectacolului a vădii 
strădania regiei ,și d interpreților, 
foarte bine seivită de scenografia 
tai Virgil Miloța de a acoperi go
lurile pieței, de- a înțelege ca'apff-

PUBLICITATE 
GRUPUL ȘCOLAR MINIER 

PETROȘANI 
ANUNȚA

In anul școlar 1965-1966 ȘCOALA PROFESIONALA DE UCE
NICI din cacjrul Grupului școlar minier Petpșșâpi vă funcționa 
următoarele specialități:

— Electricieni de mină
— Electricieni stații Și rețele
— Lăcătuși montatori
— Lăcătuși construcții metalice
— Strungari
— Sudori
Durata de școlarizare este de 3 ani. Se primesc absolvenți a 8

Clase elementare dare au vîrsta intre 15—13 ani și domiciliază în raza 
orașului Petroșani. Înscrierile se fac direct la școală. începînd cu data 
de 21 iunie 1965 pînă la 30 iunie 1965.

Candidații ctor prezenta penfru înscriere următoarele acte:
— Cerere de înscriere
— Certificat de naștere (copie legalizată de școală)
— Certificat de absolvire a 8 clase (în original)

Buletin de analiza sîrigelui, care a fost efectuată cu maximum
3 săptămîni înainte de concurs

— Rezultatul examenului radiologie pulmonar
— Adeverință de sănătate

Concursul de admitere ie v«ț ține între /—72 iulie 1965 și ce 
consta din:

— Vizita medicală
— Probe scrise și oralț 'a matematică și limba română.

Metrologul Bre. 
dan Caro! este 
apreciat că un 
pun meseriaș în 
colectivul Uzinei 
de reparat utilaj 
minier Petroșani. 
El execută lucrări 
de calitate.

rtle personafelor, de a pătrunde la 
complexitatea lor psihologică.

Regizorul Petre &ava Băleanu a 
dpvedît și cu această ocazie calități 
artistice remarcabile. Cu toate aces

tea, nona premieră a teatrului petro- 
șănean nu s-a ridicat la valoarea ce
lor anterioare Lăsind la o parte ea- 
lențele piesei, interpretarea a fost 
inegală, fapt ce a făcut ca mesajul 
piesei să nu se transmită in întregi
me spectatorului.

De remarcat că cele nuv bune in
terpretări au fast acelea care au de
pășit tești'l dramatic ai lui William 
Inge. Notăm aici pe Georgeta Ni- 

colac (Cherry); Tudof Branea (Will), 
si Dumitru Drăcea (Doctorul Lyman 

Hiozojul). .
Rolul cihțwgței Cherry a cerut 

umilă ccheentrure, gradație a senti
mentelor, fantezie, o oatieiate a tlm- 
bndui vocal, miilcfăce artistice p” 
care tinăra actriță Georgetâ Nicqlae 
le posedă din plin. Ea, a imprimat 
personajului & gamă bogată de sen- 
fitment? de pasiune Păcat insa că 
n-d ajută in egală măsură voted in 
interp: narea cînteculili,

Tudor Btănea a interpretat cu pa
siune c&ntiîngere rolul șerifului 
Will. Caoatitatto șî ușurința itti de 
a configura din puține elemente o 
situație de viață, un moment carac
teristic, to a intra în subiect fără 
prea multe artificii, confirmă etliUE 
Jilq artistic# ale actorul ni.

filozoful bețiv, decăzut, incapabil 
de acte de vțdhț^. ă găsit în Dumi- 
iru Drăcia un bun interpret. El a 
reușit să redea sclipirile ținui ideal 
frumos de viață, tragieul existenței 
profesorului.

Ceilalți actori au avut inconstanțe 
pe parcursul spectacolului; Dumitru 
Dobrin, deținătorul rolului principal, 
un actor talentat, nu a găsit sufi
ciente resurse care să-l situeze in 
centrul acțiunii. Vițelios la început, 
își i educe treptat din Intent itate a- 
jungind la un moment dai la senti
mentalism și dulcegărie, în care a- 
prbape nici un fior nu-i adevărat. Pe 
aceeași linie s-a menținut și Mariana 
Cercei (Elma), -xceptlnd scena „Ro
ma» și luiieta". In replicile sale, li
rica verbală a acoperit sentimentele, 
aiiiiigînd rh'at să le ia cu iotul locul.

lin rol. poate cel mai puțin izbu
tit. a (leat Ninoiae Gk-orghe. Șters, 
pitit, el ii reușjt ІП mipă măsură să 
enu ți< >nez« spectatorul.

Cuplul Grace (Victoria Șnchiii-Ne- 
'lelbti) — Charlie (Leonard Calea — 
C.flrhei Eeriit I ș-a impus Intr-a &are- 
-Țtiit măsură. Victoria $uchiei-Ne- 
delc.t it:*» nu 5i-a tidlnciț suficient 
'olul, n-n fțfjțț -iestul de autoritară 
țața ae cerințele personajului. Leo
nard Gutep, sec, fără nuanțări vo
cale. iar Съгііеі Ftrat. siăpinit parcă 
de emoție.

Rm.-snind (a punerea in icenâ a 
piesei „Stafia de autobuz"; conside
răm că a fosi cea mai staăâ premje- 
i-(i u actualei stagiuni. Carențele pie
sei pe de o parte (șt doar slnt dti- 

tea, piese bule în dramaturgia româ
nă și universală), inconstantele în 
(hterputare r>e de altă parte, au fâ- 
eut că șnectăc^tul să rut itiiruneaseă 
așteptârilfg.

C. COTOȘPAN 
D 0HEONEA

PROfiRAM OE RADIO
21 iunie

PROGRAMUL I; 6,00 Buletin de 
știri. Buletin meteorologic; 5,06 Cân
tă orchestra de muzică populară 
„Plaiurile Bistriței" a Filarmonicii' 
de stat din Bacău; 5,25 Cîntece fi 
ruarșuri patriotice; 5,45 „Acordeonul 
Vesel" — muzică ușoară; 6,00 Sport; 
6.07 „Melodiile dimineții" — muzi
că ușoară; 6,30 Recomandări din 
program; 6,35 Piese de estradă; 7,0Q 
Rauiojurnal; 7,15 Melodii din filmul' 
„Dragoste la zero grade"; 7,30 Sfa
tul medicului • Folosirea plantele® 
medicinale; 7,35 Anunțuri, muzică; 
7,45 Salut voios de pionier; 8,00 Su
marul ziarului „Scînteia"; 8,04 Mo
zaic nu'izical; 9,00 Cîntece de lume 
și jocuri populare; 10,00 Buletin de 
știri; 10,03 Dansuri din secolul al 
XVI-iea; 11,05 Muzică de estradă;
11.15 „Imn partidului iubit" —emisiu
ne de cîntece; 11,30 Soliști și formații 
artistice de amatori; 12,00 Buletin 
de știri; 12,30 Piese distractive in
terpretate de fanfară; 13,00 Con
cert de prînz; 14,00 Bu
letin de știri; 14.05 Recomandări din. 
program; 14,10 Pe strune de viori — 
muzică ușoară; 15,00 Concertul în 
Re major peptru vioară și orchestră 
de Beethoven; 15,43 Program de 
melodii populare; 16,00 Radii jurnal. 
Buletin meteorologic; 16,15 Prelu-* 
Crări corale; 16,30 Vreau să știu; 
17,00 La braț cu muzica ușoară;
17.30 „întreg poporul Se înscrie la 
CUVÎnt"; 17,55 Menuet de Paderewski; 
13,00 Buletin de știri; 18,05 Muzicii 
populară ceruiă de ascultători; 18,30 
CoIclvîu despre tinerețe; 18,50 Va
rietăți muzicale; 19,40 Recital 
Charles Aznavour; 20.00 Radtogaze
ta de seară; 23,30 Melodii de ieri Și 
de azi — muzică de estradă; 21,00 
Un reprezentant de seamă al cînte- 

cului si jccului bănățean: îarago- 
tisiul Ion Murgii; 21,20 Limbai 
noastră : „îndreptări si stricări", 
vorbește acad. prof. Al Graur; 21,30 
Mari interpicți de operă; 22.00 Ra
diojurnal Buletin meteorologic. 
■SpOrt; 22,20 La această oră melodii 
lirice; 23,00 Panorama jazzului/ 
23,52 Buletin de știri.

PROGRAMUL II : 7,30 Buletin de 
știri; x,50 Răsună cîntecul și jocul 

pe întinsul patriei; 8.20 Din operele 
iu; Weber; 9,00 Buletin de știri; 
9.03 „Melodii., melodii" — muzică 
de estradă; 10.00 Muzică populară;
10.30 Semita pentru vioară și pian 
de Sabin Drăgoi; 11,00 Buletin de 
șiirj, 11,30 Concertul brandem- 
burgic nr. 1 în Fa major de Johan 
Sebastian Bach; 12,15 „Pe ogoarele 
înfrățite" —> emisiune de cînte

ce: 13,00 Buletin de știri; 13,30 Emi
siune tolerară; 14,00 Interpret ai mu
zicii de operetă; 14,35 Muzică populară;

15,00 Buletin de știri; 15,30 
Poemul simfonic „Cîntarea Ro- 
miniei" de Matei Socor: 16,00 
Muzică ușoară de Marius Mihail;
16.15 Uverturi de estradă; 17,00 Ra
diojurnal. Buletin meteorologic; 17,15 
Piese corale iubite de ascultători;
17.30 Sfatul medicului : Fotoeirea- 
plantelor medicinale; 17,35 Anunțuri, 
reclame, muzică; 18,00 Program de 
muzică ușoară interpretată de or
chestra de varietăți a Radjotelevi- 
ziu-nii belgiene; 18,30 Din cele mai 
cunoscute melodii populare; 19,00 
Buletin de știri; 19,05 Cîntă Vale
ria Rădulescu și Anton Negoițescui 
— muzică din operete; 19,30 Agen
dă teatrală; 19,50 Preludiu fugă și 
variațiune de Cesar Frank: 20.00 
Astă-seară să dansezi numai c.u mi
re: 20,30 Noapte bună, copii; 20,40 
Muzică populară interpretată de Iri
na Loghin și Pavel Țornea; 21,00 
Radiojurnal. Sport: 21,30 Cîntă 
Jaqueline. Boyer; 21.35 Muzică de 
dans pentru toate vîrșiele: 22.25 O- 
rera „Othelo" de Verdi; 23.00 Bu
letin de știri: 23,05 Simfonia Opus 
17 fr Do major de Mihail Jora; 
23.35 Metodii îneînfătoare; 0,52 Bu
letin de știri.

Cinematografe
21 iunie

PETROȘANI - 7 NOIEMBRIE: 
Ucigași de femei; REPUBLICA: 
Parisul vesel; PETRILA •. Ghinio
nistul; LONEA: Armata codobatu
rilor; ANTNOASA: Ocolul pămîn- 
ttilui în 8Q de zile: LUPENI —> 
CULTURAL : Regina cîntocelor; 
BARBATENl, Strigătul corlei.
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prezențe Vizita președintelui Tito
_ ROMANEȘTI

Evenimentele din Algeria

PARIS — 19. Corespondentul A- 
gerpres Georges Dascal, transmite:

La Festivalul internațional al fil
mului militar de la Versailles au 
fost prezentate filmele românești 
„Ispita." și ..Trepte spre lumină"; 
produse de serviciul cinematografic 
M.F.A Ele s-au bucurat de succes.

La festival participă 43 de țări 
(21 prezintă filme și 22 au trimis 
observatori).

Interviul președintelui Ho Și Min 
acordat ziarului ,Pravda"

cures și însuflețit de faptul că în 
lupta s-> împotriva imperialismului 
american se bucur;. de simpatia 
sprijinul ; de ajutorul hotărit și efi
cient din partea Uniunii Sovietice, 
a Chinei și a altor țări socialiste 
frățești, precum și de simpatia, spri
jinul și ajutorul dezinteresat din 
partea popoarelor Asiei. Africii, Ame- 
ricii latine și a tuturor popoarelor 
iubitoare de pace clin ltune. inclu
siv și a puportib.'i american", a ară
tat în încheiere președintele R. D. 
Vietnam.

MOSCOVA 19 (Agerpres).
„Pravda de sîmbătă a publicat 

un interviu acordat ziarului de 11< 
Și .Min. președintele R D. Vietnam. 
In interviu se arată, printre altele, 
că „actuala luptă a armatei și popo
rului din Vietnam este un răzbii 
drept, patriotic și lără îndoială vic
torios împotriva războiului* de agre
siune nedrept și crud al imperialis 
inului american... Poporul vietnamez 
duce o luptă dîrză în apărarea drep
turilor sale naționale sfinte și, în 
același timp, luptă pentru pace, in
dependență. democrație și socialism. 
Poziția poporului vietnamez și a gu
vernului R.D. Vietnam, formulată în 
cele patru puncte îndeobște cunos
cute. este o ' poziție justă și rezona
bilă, corespunzătoare intereselor na
ționale ale poporului vietnamez și 
conformă acordului de la Geneva din 
1954"...

„Poporul vietnamez este foarte bu-

Ședînța cabinetului 
american

WASHINGTON 19 (Agerpres).
Vineri a avut Ioc la Casa Mbă o 

ședință a Cabinetului american 
Membrii guvernului au ascultat co
municarea secretarului de stat al 
S.U.A., D. Rusk, și a ministrului a- 
părării R. McNamara despre actua
la situație internațională.

După ședință, Dean Rusk, a de
clarat corespondenților de presă că 
în centrul atenției s-au aflat pro
blemele situației din Vietnamul de 
sud și că nu a fost .adoptată nici o 
hotărîre în această problemă.

teur-t
BUDAPESTA — Agenția M.T.I. 

anunță că pe teritoriul ungar nive
lul apelor Dunării a început să sca
dă ușor. Vineri, la Budapesta apele 
Dunării au scăzut cu 5 cm.

Imre Degen, împuternicitul guver
nului în problema inundațiilor, a tă
cut o declarație reprezentanților pre- 
sei in care a subliniat printre al
tele, că, datorită ploilor îndelungate 
circa 14C 000 — 150 000 de holzi de 
teren sînt acoperiți cu apă, mai 
ales In 'egiunile Debrecen, Nyiregy- 
haza, Szolnok.

BONN. — In orașul vest-german 
Bamberg elemente neonaziste au 
lipit afișe antisemite pe monumen- 
tul dedicai omului de știință-medic Jo
hann Luca Schoenlein. Pe un afiș 
scria : „Acțiunea zvasticii continuă"

Aceasta este a treia manifestație 
neonazistă din ultima săptămînă la 
Bamberg.

TBILISI. — La Tbilisi și-a înche
iat lucrările consfătuirea Comitetu
lui consultativ al V.N.E.S.C.O. pen
tru seismologie și construcții rezis
tente la cutremure.

La consfătuire a fost pusă de acord 
modalitatea de executare a unor vas
te lucrări în domeniul întocmirii unei

MOSCOVA 19 (Agerpres).
După cum anunță agenția TASS, 

la !:■’ iunie au avut luc. la Kremlin 
convorbiri între conducătorii P.C.U.S. 
și ai guvernului sovietic și lusip 
Broz Tito, președintele R.S.F. Iugos
lavia, secretar general al Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia Au fost 
discutate problemele dezvoltării în 
coniinuare a «lațiilor dintre cele 
două țări și a avut loc un schimb 
de vederi inir-o serie de alte pro
bleme de interes reciproc.

In aceeași . președintele Tito și

Componente noului cabinet
sud-viefnamez

SA К ION 19 (Agerpres).
Generalul Nguyen Cao Ку a pre

zentat sîmbătă dimineața. în cadrul 
unei c( uferințe de presă, componen
ța noi iui cabinet sud-vietnaniez. Din 
el fac parte 15 „comisari" (rnirtiș 
tri — N.R.) — opt din sudul țării 
șase din nrrd și unul din provinci
ile centrale.

Primui ministru. Ky. va reprezenta 
cabinetul în Consiliul de conducere 
al slatului, alcătuit din 10 generali. 
In fruntea Consiliului se află ge
neralii' Nguyen Van Thieu. care- în
deplinește. de fapt, funcția de șef al 
sfatului.

In noul cabinet au' intrat opt per
sonalități din vechiul guvern 'condus 
de Ouat. Generalul Nguyen Hurt Co, 
comandantul regiunii a doua milita
ră, a fost numit ministru al, apără
rii, iar Tran Van Minh a rămas, 

hărți mondiale de raionare seismi
că. Comisiei europene de seismologie 
• s-a încredințat sarcina de a al
cătui o hartă experimentală de ra
ionare seismică a Eur&țfei.

LONDRA. — Camera Comunelor 
a aprobat o lege care dă dreptul 
unul număr de un milion de femei 
din fostele teritorii coloniale brita
nice din Asia și Africa, să devină 
celățene britanice. Legea vizează, 
însă, numai acele femei care sînt 
căsătorite cu cetățeni britanici.
W YORK. — Un număr de 

opt persoane au fost rănite vineri 
seara in cursul unui spectacol de 
circ care a avut loc în localitatea 
C-ladewater (Texas). Accidentul s-a 
proaus cinci un clovn, a descărcat 
în direcția spectatorilor un revolver 
ide cărui gloanțe în loc să fie oar
be erau încărcate cu alice. Nu se 
știe încă dacă este vorba de o gre
șeală sau despre o tentativă pre
meditată. Cei peste 1000 de specta
tor' cuprinși de panică au părăsit 
în grabă incinta circului.

WASHINGTON. Guvernul S.U.A. 
a cerut Congresului permisiunea să 
’ se dea in posesie permanentă ar
ma cu care se presupune că a fost 
ucis președintele Kennedy, precum și 
alte dovezi strînse de comisia War
ren în timpul anchetei întreprinse 
asupra asasinatului. Văduva asasinu
lui presupus — Lee Harvey Oswald 

soția sa au oferit la Kremlin un de
jun, ’a care au participat Leonid 
Brejnev, Alexei Kosîghin, Anastas 
Mikoian și alți conducători sovie
tici, precum și conducătorii iugos
lavi care îl însoțesc pe președintele 
Tito.

Sosirea la Sofia a delegației 
de partid și guvernamentală 
a R. D. Vietnam

SOFIA 19 (Agerpres).
Ia 19 iunie a sosit la Sofia în- 

tr-o vizită oficială delegația de 
partid și guvernamentală a Republi
cii Democrate Vietnam condusă de 
Le Thanh Nghi. membru al Birou
lui Politic at C.C. al Partidului ce
lor ce muncesc din Vietnam, vice
președinte al Consiliului de Miniștri.

In aceeași zi au început convorbi
rile cu delegația de partid și guver
namentală bulgară, condusă de Stan
ko Todorov. membru al Biroului Po
litic al C.C .al P.C.B, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri aii 
R.P. Bulgaria.

Delegația vietnameză a fost pri
mită de Glieorghi Traikcv, președin
tele Prezidiului Adunării Populare 

cel puțin pentru moment, șeful sta
tului major al forțelor armate sud- 
vietnameze.

In declarația făcută corespondenți
lor de presă, primul ministru Ky a 
subliniat că, în prezent, țara se află 
într-o „situație critică". El a a- 
firmat că va acționa pentru depă
șirea dificultăților, dar, în cadrul u- 
nni „plan de austeritate". Ky, a ce
rut, de asemenea. întregii populații 
„să depună eforturi" și „să facă sa
crificii" pentru depășirea acestor di
ficultăți.

Postul de radio Saigon a anunțat, 
totodată, constituirea „Congresului 
forțelor armate", în care au intrat 
comandanți militari ai tuturor genu
rilor de arme. Potrivit agențiilor 
de presă, el a fost alcătuit în con
formitate cu planul noului guvern 
și va fi „autoritatea supremă" în 
Vietnamul de sud.

•— a insistat că este proprietara le
gală a acestor bunuri.

BONN. — In cadrul unei confe
rințe de presă, cancelarul Ludwig 
Erhard a anunțat că guvernul fede
ral s-a fixat asupra persoanei pri
mului său ambasador în lzrael. El 
a refuzat însă să-i dezvăluie nu
mele sau să confirme știrile potri
vit cărora noul ambasador ar fi Rolf 
Pauls, fost ofițer al Wermachtului 
în cel. de-al doilea război mondial.

CALCUTTA. — Datorită unui val 
de căldură care s-a abătut de trei 
săptămîni asupra statului Bihar din 
India, 133 de persoane și-au găsit 
moartea. Temperatura înregistrează 
valori de pînă la 50 grade la um
bră.

STRASBOURG. — La 18 iunie s-a 
anunțat că Iranul și Izraelul au în
cheiat acorduri comerciale cu Piața 
comună. Acordurile încheiate vor 
fi supuse spre aprobare Consiliului 
Ministerial al Pieței comune.

PARIS. — La Palatul Elysee s-a 
anunțat că președintele de Gaulle 
va primi duminică pe Hubert Hump
hrey. vicepreședintele S.U.A., care 
se află la Paris împreună cu cos- 
monauții americani James McDivitt 
și Edward White pentru a participa 
la salonul internațional al aeronauti
cii și spațiului cosmic.

WATERLOO. — Vineri a avut loc 
ta W-atertoo, in prezența ducelui de

ALGER 19 (Agerpres).
Potrivit știrilor transmise de agen

țiile de presă, în noaptea de 19 iu
nie au avut loc în capitala Algeriei 
evenimente care au dus la înlătura
rea de la putere a președintelui ță
rii, Ahmed Ben Bella. Unități ale 
armatei algeriene au ocupat puncte
le strategice din capitală, înconju- 
rînd reședința guvernului, a preșe
dintelui Ben Bella, precum și alte 
instituții guvernamentale. Legăturile 
telefonice dintre Alger și lumea ex
terioară au fost întrerupte. In după- 
amiaza zilei de sîmbătă, postul de 
radio Alger a transmis un comuni
cat din partea unui Consiliu al Re
voluției, care s-a constituit și și-a

Mina 0. s. 1. a piPzenrat a formula de tompionii! > 
la ndetea mahării crizei daialaltaae

SANTO DOMINGO 19 (Agerpres). 
Comisia stabilită de O S.A la 

Santo Domingo a prezentat vineri 
după-amiiază liderilor celor două gru
pări rivale o formulă de compromis 
în vederea rezolvării crrzei politice 
dominicane. Agenția Associated Piess 
relevă că Comisia O.S.A. a propus 
ținerea de alegeri în Republica Do
minicană în decurs de 6-9 luni, îna-

fîreva personalului de 
americane se extinde

NEW YORK 19 (Agerpres).
Greva personalului de pe navele 

comerciale americane, începută acum 
cîteva zile, s-a extins afectînd 276 
de vase care aparțin unui număr de 
23 companii de navigație din State 
le Unite. In porturile americane con
tinuă să sosească din diferite curse 
nave ale căror echipaje se alătură 
greviștilor. Multe firme americane 
au început să încheie contracte pen
tru transportarea unor mărfuri pes-

Noi acțiuni 
ale partizanilor peruvieni

LIMA 19 (Agerpres).
Noi acțiuni ale forțelor de parti

zani au fost semnalate vineri în 
Peru. Intr-o ambuscadă în apropie
re de San Martin, din departamen
tul Junin, partizanii au scos din 
luptă o patrulă a trupelor guver
namentale și au angajat lupte di
recte cu trupele guvernamentale în

Kent, cea de-a 150 aniversare a în- 
fi îngerii lui Napoleon de către tru
pele engleze, comandate de ducele 
de Wellinngton, eu sprijinul trupe
lor prusace aflate sub comanda lui 
Brucher. La această festivitate au 
fost prezenți 1100 de soldați brita
nici, un detașament de 20 de mili
tari olandezi și cinci reprezentanți 
ai Bundeswehrului vest-german, a- 
tașatul militar al Ambasadei R. F. 
Germane la Bruxelles.

Agenția France Presse subliniază 
că din partea Franței și Belgiei nu 
a participat nici un reprezentant.

CAPE KENNEDY. — Aviația a- 
mericană revendică realizarea unei 
noi „premiere" spațiale: plasarea pe 
orbită a unui ziar. Intr-adevăr un 
exemplar al ziarului „Missileer", pu
blicat la baza de la Cape Kennedy, 
a fost așezat în ultima treaptă a 
rachetei „Titan-3-С". lansată vineri 
dimipeața. „Nu se știe — scrie a- 
genția France Presse, cu ironie — 
dacă acest număr de ziar, care a- 
nunța lansarea rachetei și dădea de
talii privind plasarea ei pe orbită, va 
găsi vreodată un cititor dornic și 
capabil să-l răsfoiască".

LeiuAt 

asumat întreaga putere în țară. Co 
municatul poartă semnătura colone
lului Houary Boumedienne, care a 
deținut pînă în prezent funcțiile de 
prim-vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri și ministru al apărării. In 
comunicat se arată că au fost luate 
măsuri pentru a asigura ordinea, se
curitatea Și funcționarea în conti
nuare a instituțiilor existente, că 
Consiliul se va ocupa de reorgani
zarea și redresarea economiei țării, 
și că Algeria va respecta angaja
mentele contractate pînă acum pe 
plan internațional. Sînt de asemenea, 
expuse motivele înlăturării preșe
dintelui Ben Bella, care este învi
nuit, printre altele, de exercitarea 
puterii personale.

poierea din exil a tuturor liderilor po
litici, încetarea ostilităților, preda
rea armelor de către civili și forma
rea unui guvern provizoriu după ale
gerea unei noi adunări constituante 
care va adepta o nouă constituție. 
Liderii celor două grupări în con

flict au acceptat să examineze aceas
tă propunere.

pe navele comerciale

te ocean, cu nave sub pavilion 
străin, sperînd că, în acest fel vor 
putea exercita presiuni pentru a se 
ajunge la un acord în cadrul tratati- j, 
velor între reprezentanții sindicatelor 
și cei ai armatoriloț. Negocierile 
dintre reprezentanții greviștilor și 
cei ai patronilor asistate de un me
diator federal continuă, dar fără să 
se fi ajuns pînă în prezent la vreun 
rezultat.

regiunea Selvatica centrală. Coman
dantul trupelor guvernamentale din 
această regiune a cerut guvernului 
să trimită de urgență noi întăriri 
pentru a face față situației. Preșe
dintele Perului, Fernando Belaunde 
Terry, a anunțat că a trimis noi 
trupe în misiuni de represalii îm
potriva celor care sprijină pe p(.’*' 
zani. El a menționat că lupta » J 
pa.'tizani este condusă de secretary ,* 
general al Mișcării revoluționare de 
stînga, Luis de la Puente Uceda.

Vizita premierului 
Ciu En-lai în R.A.U.

CAIRO 19 (Agerpres).
La invitația guvernului R.A.U., la

19 iunie au sosiit Ia Cairo într-o 
vizită de prietenie Ciu En-lai, pre
mierul -Consiliului de Stat al R. P. 
Chineze, și Gen I, vicepremier al 
Consiliului de Stat.

Pe aeroport, ei au fost întîmpinați 
de primul ministru Aii Sabri și de 
alte persoane oficiale.

Sentința în procesul 
unui grup de complotiști 
di n R. P. Bu gări a

SOFIA 19 (Agerpres).
După cum anunță agenția B.T.A., 

Colegiul militar al Tribunalului Su
prem al R. P. Bulgaria a pronunțat 
recent sentința în procesul unui grup 
de complotiști, care au săvîrșit ac
țiuni incompatibile cu legile țării. 
Acuzații au fost condamnați la pe
depse cu închisoarea între 3 și 15 
ani.
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